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العقار يحظى باهتمام كبير من املستثمرين في الوقت الراهن

عاطف رمضان
علمت »األنباء« من مصادر ان 
مجموعة من العقاريني من بينهم 
السابق  رئيس مجلس االدارة 
لشركة كي جي ال العقارية أسامة 
الراشد يسعون لتأسيس شركة 
»مركز استشاري عقاري« خالل 
الفترة القريبة املقبلة، وذلك مع 
نهاية شهر فبراير أو بداية شهر 

مارس املقبل.
وأضافت املصادر ان هؤالء 
العقاريني سيؤسسون الشركة 
اجلديدة بالتعاون مع ش����ركة 
عاملية متخصص����ة في تقدمي 

اخلدمات االستشارية املتعلقة بالقطاع العقاري، 
مشيرين الى ان هذه الشركة العاملية مقرها الواليات 

املتحدة االميركية.
هذا، وسيعقد مؤمتر صحافي بشأن هذه الشركة 
قريبا لالعالن عن اخلدمات التي س����يقدمها هذا 

املركز االستشاري العقاري.
واشارت املصادر الى ان هذا »املركز« سيقدم 
خدمات متعلقة بدراسة املشاريع وتقييم العقارات 

عب����ر أس����س عاملي����ة معتمدة 
الى جانب دراس����ات اجلدوى 
واالمور املتعلقة بإدارة احملافظ 

العقارية.
ال����ى  وأش����ارت املص����ادر 
انه س����تعقد جمعية عمومية 
تأسيسية لهذه الشركة أو املركز 
االستشاري العقاري خالل الفترة 

القريبة املقبلة.
ولفت��ت املصادر الى ان الوقت 
حاليا مناس����ب لتأسيس هذه 
الشركة، خاص��ة ان كثي��را م��ن 
البن��وك والشرك��ات حتت��اج 
العقاري وفق  التقيي������م  ال��ى 

أسس معتمدة عامليا.
وقالت املصادر ان جان����ب التقييم بالكويت 
يشهد »ضعفا« لكونه يعتمد على اسس متعلقة 
بأسعار الس����وق وليس من خالل جوانب فنية 
معتمدة، كما ان كثيرا من الش����ركات حتتاج الى 
اعادة هيكلة حملافظها العقارية، كما ان كثير ايضا 
من االفراد يحتاجون الى مس����اعدات أو خدمات 

استشارية عقارية.

عاطف رمضان
أكد مدير عام شركة حسام 
العتيقي للتجارة العامة واملقاوالت 
ومدير محافظ اس����تثمارية في 
الكويتية م.حس����ام  البورصة 
العتيقي ل� »األنباء« ان العامل 
النفسي خيم على املستثمرين 
بالسوق، مشيرا الى ان جمهور 
املتعاملني أو املستثمرين فقدوا 

الثقة بالسوق الكويتي.
ان  م.العتيق����ي  وأض����اف 
املستثمرين يريدون املشاريع 
الواقعية أو امللموسة، مؤكدا ان 
الوطنية بالسوق  أداء احملفظة 

»سلبي« كما ان احملافظ األخرى االستثمارية »صناع 
السوق« أصبحوا مضاربني وال يستثمرون بالطرق 
املؤسسية البعيدة أو املتوسطة املدى، مضيفا ان 
مديري هذه الصناديق باتوا يؤيدون مبدأ »اضرب 

واهرب« في االستثمار أو التداول بالبورصة.
وأوضح م.العتيقي ان تراجع الثقة بالس����وق 
نتيجة عوامل متعددة منها تأخر بعض الشركات 
في االعالن عن أرباحها السنوية، الى جانب تصنيف 
احدى اجلهات العاملية املتخصصة لبعض الشركات 
الكبرى بالكويت بأن أداءها سلبي أو »متراجع«، األمر 
الذي انعكس س����لبا على السوق. وبنينّ م.العتيقي 
ان اجتاه عدد من الشركات الكبرى في الكويت الى 

زيادة رؤوس أموالها نتج عنه 
تقليص كميات كبيرة من األموال 
»الكاش« في السوق. واستطرد 
قائال: نحتاج الى س����ن قوانني 
اقتصادية مماثلة لقانون هيئة 
سوق املال، نريد اجراءات ملموسة 
بشأن هيئة سوق املال واملشاريع 
التنموي����ة، نريد ان نرى إعادة 
الثقة مرة ثانية للمستثمرين، 
نحتاج الى تعديل املؤشر العام 
للبورصة كونه غير دقيق وال 
يعكس الصورة احلقيقية ألداء 
السوق. وأشار الى ان احلكومة لن 
تتمكن من تنفيذ اخلطة اخلمسية 
بصورة فعلية اال اذا نظرت بعني االعتبار الى أمور 
مهمة. وطالب م.العتيقي احلكومة باتخاذ إجراءات 
الزمة لدعم السوق كما فعلت حكومات الدول األخرى 
جتاه اس����واقها. وبنينّ ان السوق الكويتي لم يأخذ 
حاصله وهناك أسعار أسهم تصل قيمتها الى 50 أو 
60 فلسا للسهم الواحد وهي أقل من قيمتها االسمية 
أو الدفترية بكثير جدا. وزاد قائال: املس����تثمرون 
»خائفون« من شراء األسهم حاليا بسبب احليطة 
واحلذر من نزول اسعارها وتعرضهم للخسائر، كما 
ان قيمة حجم التداول ليس����ت هي القيمة الفعلية 
ايضا. وأرجع م.العتيقي فقدان الثقة بالسوق الى 

تراجع الشفافية.

أخبار الشركات
»زين« تجري مفاوضات مع بنوك أوروبية للحصول
على قرض  يتراوح بين 500 و600 مليون دوالر 

أحمد يوسف ـ أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
ان مجموع���ة االتص���االت املتنقل���ة 
»زين« جتري مش���اورات جادة مع 
عدة جهات خارجية بهدف احلصول 
على قرض بقيمة تت���راوح بني500 
و600 مليون دوالر وذلك بهدف تطوير 
وتوسعات شبكتها في اململكة العربية 

السعودية.
وارجحت املصادر ان الشركة جتري 
املفاوضات من خالل وس���اطة  هذه 
من الشركات العاملية املتعاملة معها 
وامل���زودة لتقنياته���ا التكنولوجية 
مع بعض البنوك املتعاملة معها في 
اخلارج، مشيرة الى أن هذه البنوك 

على األرجح قد تكون من أوروبا.
وقالت املصادر ان معظم الشركات 
العاملي���ة املزودة لتقني���ات تطوير 

االتص���االت النقالة تتركز في الدول 
األوروبية، وان هذه الش���ركات التي 
تتعامل م���ع مجموعة زين منذ زمن 
بعيد وجدت فرصة مزدوجة تتلخص 
في أمرين: أوال تزويد مجموعة زين 
بتقنيات تعد هي األحدث من نوعها 
في العالم، وثانيا: دعم مجموعة زين 
لدى البنوك اخلارجية التي تتعامل 

معها هذه الشركات.
وأكدت علي ان هذه اخلطوة جاءت 
نتيج���ة لوقف احملادث���ات اخلاصة 
بتطوير شبكة زين في اململكة العربية 
السعودية نتيجة التشديد االئتماني 
من بنوك املنطقة لتمويل الشركات إال 
بشروط وضمانات باتت معقدة للغاية 
في ظل ظروف األزمة وتشديد الرقابة 

من البنوك املركزية عليها.
هذا وقد نفت املجموعة في وقت 

سابق األسبوع املاضي وعلى لسان 
الرئيس التنفيذي ل� »زين السعودية« 
د.سعد البراك وجود أي تعثر في سداد 
ديون الش���ركة، مبا في ذلك الفوائد 
املستحقة على هذه الديون، موضحا 
»كان لدينا قرض وأعدنا متويله، من 
خالل قرض مرابح���ة، وبالتالي فما 
حدث هو إعادة متويل، وليست إعادة 

جدولة«.
وفيما يتعلق بتقدمي زين للبنوك 
خطة مالية ل� 2010 قال إن هذا األمر 
عادي، »وحينما نتفاوض مع البنوك 
نقدم خطة ل� 5 سنوات، وهي شراكة 
بيننا وبني البنوك ويجب أن تطمئن 
البن���وك الى أن أداء زين يصل للحد 
األدنى املطلوب منها وقد تطرأ تعديالت 
على ه���ذه التعه���دات وفقا لظروف 

السوق«.

من خالل وساطة من شركات عالمية ويهدف لتطوير شبكتها في السعودية

أسامة الراشد

م.حسام العتيقي

عقاريون يؤسسون شركة جديدة
لتقديم االستشارات العقارية

العتيقي لـ »األنباء«: »صناع السوق«
أصبحوا مضاربين ورفعوا شعار »اضرب واهرب«

بالتعاون مع شركة عالمية أميركية

زيادة رؤوس أموال بعض الشركات قلصت »الكاش«

»المجموعة المشتركة« تفوز
 بعقد قيمته 28 مليون دينار

عمومية »الشركات االستثمارية«
تجتمع األسبوع األول من فبراير

»مجمعات األسواق« تنتهي من بيع 
عقار في لبنان خالل الربع الثاني

أحمد مغربي
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة في املجموعة املشتركة للمقاوالت 
ان الشركة فازت مبناقصة إلنشاء طريق من منطقة الفحيحيل الى 
منطقتي الصباحية واملنقف بقيمة تقدر ب� 28 مليون دينار، مشيرة 
الى ان املناقصة تشمل كذلك اجناز وصيانة تقاطعات على الدائريني 

السادس والسابع.
وذكرت املصادر ان املشروع تابع لوزارة االشغال العامة وقامت 
الشركة بتقدمي العطاءات املطلوبة للمناقصة منذ بداية شهر يناير 
اجلاري، موضحة ان عددا من الشركات احمللية واخلليجية تقدمت 
لهذه املناقصة إال ان عرض املجموعة املشتركة للمقاوالت كان األقل 

واملناسب للوزارة.
جتدر اإلشارة الى ان الشركة قد فازت االسبوع املاضي مبناقصة 
من وزارة االشغال العامة بقيمة 3.059 ماليني دينار، إلنشاء وصيانة 

طرق ومجاري امطار مبنطقة البدع.

عمر راشد
علمت »األنباء« من مصادرها ان احتاد الشركات االستثمارية يتجه 
لعقد عموميته األسبوع األول من فبراير املقبل وذلك في ظل تطور 

عدد من امللفات التي بدأها االحتاد منذ نهاية ديسمبر املاضي.
ولفتت املصادر الى ان من بني املوضوعات الهامة التي ستتناولها 
العمومي����ة تطور املفاوضات مع اجلهات احلكومية بش����أن ملفات 
االستقرار املالي وتخفيض ضريبة دعم العمالة عن ميزانيات بعض 

الشركات التي تعاني من شح السيولة.
واستدرك املصدر انه باالضافة الى مناقشة التقرير املالي واالداري 
فإن االجتماع سيتطرق لدراسة طلب بعض الشركات تخفيض رسوم 
االش����تراك الس����نوية في االحتاد والذي قد يحتاج وفق ما أشارت 
اليه املص����ادر الى عقد عمومية غير عادية الرتباط الطلب بالنظام 

األساسي لالحتاد.
وبينت املصادر ان اجلمعية العمومية ستناقش كذلك التطورات 
اخلاصة باس����تراتيجية االحت����اد في الفترة املقبل����ة وذلك في ظل 
التطورات التي متر بها الشركات االستثمارية بسبب تداعيات األزمة 

املالية في املرحلة الراهنة.

أحمد مغربي
كش����فت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان ش����ركة مجمعات األس����واق 
التجارية س����تنتهي من بيع العقار اململوك لها ف����ي لبنان خالل الربع 
الثان����ي من العام احلالي، متوقعة ان حتق����ق أرباحا صافية من عملية 

البيع تتجاوز املليون دينار.
وقالت املصادر ان عملية التخارج جاءت في الوقت املناسب خاصة 
مع تلقي الش����ركة عرضا مربحا، مش����يرا الى ان الشركة مع تلقيها هذا 

العرض اجليد ألغت فكرة حتويل العقار الى شقق فندقية.
جتدر االشارة الى ان العقار الذي متتلكه مجمعات األسواق في لبنان 

يقع على مساحة 1000 متر في منطقة عني املرسية في بيروت.

تابع لوزارة األشغال العامة

تناقش تطور ملفات تخفيض ضريبة نسبة دعم العمالة

ستحقق أرباحًا صافية من عملية التخارج تتجاوز المليون دينار

شركة تابعة لـ »عربي القابضة« تحصل 
على تسهيل ائتماني من »بي إن بي باريبا«

 عمر راشد 
كشف مصدر مطلع ل� »األنباء« 
أن إحدى الشركات التابعة ملجموعة 
عربي القابضة استطاعت أن حتصل 
على تسهيل ائتماني من فرع »بي 
إن بي باريبا« الكويت، وذلك لشراء 
بعض املواد اخلاصة وتطوير أداء 

الشركة.
ولفت املصدر الى أنه في الوقت 
الذي تس���اعد فيه ف���روع البنوك 

األجنبي���ة الش���ركات العاملة في 
الكويت، خاصة التي لديها مناقصات 
واألعمال التشغيلية، متتنع بنوك 
محلية عن إقراض الشركات احمللية، 
بل وتطالبها بسداد التزامات قبل 
موعد استحقاقها األمر الذي يناقض 
تعليمات البنك املركزي بضرورة 
دفع تل���ك الش���ركات للعمل على 
تنشيط وتطوير القدرات املصرفية 

للشركة.

فرصة للحصول على تقنيات جديدة من البنوك الخارجية

13 فلساً أرباح »الكويتية لالستثمار« 
عمر راشد

الش���ركة  أفادت مص���ادر بان 
الكويتية لالستثمار تتجه لتحقيق 
ربحية تتراوح بني 12 و13 فلسا للسهم 
عن 2009 مدعومة بأصول الشركة 
اجلديدة واملش���اريع اجليدة التي 
أعلنتها الشركة خالل الفترة املاضية.
ولفت���ت املصادر ال���ى ان تلك 

األرب���اح تس���تند الى م���ا حققته 
الش���ركة ف���ي ال� 9 ش���هر األولى 
من 2009 والبالغ���ة 5.02 ماليني 
دينار، اضافة ال���ى إعالن األرباح 
الصافي���ة للنصف األول من العام 
2009 البالغة 4.14 ماليني دين�ار، 
بانخفاض 65% عم���ا مت حتقيقه 
ف���ي الفترة املماثلة من عام 2008.

»المركزي السوري« يطالب
 »بنك نور اإلسالمي« بزيادة رأسماله

ضمن توجه لزيادة رؤوس أموال جميع البنوك الخاصة

»ديلويت« أنجزت دراسة لـ »أعيان« 
عن إمكانية تحقيق شركاتها ألهدافها

»التجاري« وافق على خطة إعادة هيكلة الشركة

سلمتها التقرير النهائي بهدف إعادة جدولة إستراتيجية عملها

فواز كرامي ـ محمود فاروق
علمت »األنباء« من مصادر مطلعة 
في شركة نور لالستثمار ان »البنك 
املركزي الس���وري« طلب من بنكها 
العامل في سورية زيادة رأسماله دون 
ان يعطي املزيد من التفاصيل حول 
آلية الزيادة أو كيفيتها، مشيرا الى ان 
بنك نور اإلسالمي أطلق في سورية 

برأسمال 200 مليون دوالر.

وأفادت املصادر بان طلب »املركزي 
السوري« جاء بعد توجهه في الفترة 
املاضية للطلب م���ن جميع البنوك 
اخلاصة العاملة في س���ورية زيادة 
رأس���مالها، وذلك بعد ان س���محت 
القوانني السورية برفع نسبة مساهمة 
األجانب في البنوك الس���ورية الى 
60% من رأسمال البنك بعد ان كانت 
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زكي عثمان
علمت »األنباء« من مصادر متابعة 
ان شركة أعيان لإلجارة واالستثمار 
قد قامت منذ فترة بتعيني ش���ركة 
عاملية إلجراء عمليات دراسات التأكد 
من إمكانية حتقيق أهداف »أعيان« 
ومجموعة شركاتها التابعة املوضوعة 
على ال���ورق وكيفية حتقيقها على 

أرض الواقع.
وفي التفاصيل، أوضحت املصادر 
ان »أعيان« وضمن جهودها الرامية 
للخروج من تداعيات األزمة املالية، 
عينت شركة ديلويت العاملية للقيام 
بدراسة شاملة على الشركة ومجموعة 
شركاتها التابعة، وذلك فيما يتعلق 
بإمكانية حتقيق األهداف واخلطط 
املوضوعة على ال���ورق على أرض 
الواقع، مش���يرة الى ان »ديلويت« 
قامت بزيارات الى الشركات التابعة 
ملجموعة أعيان لالطالع على خططها 
إعداد تقرير  االس���تراتيجية بهدف 

مفصل عنها.
وذكرت املص���ادر ان »ديلويت« 
قد أجنزت الدراسة بالفعل منذ أيام 
حيث قامت برفع تقرير شامل بشأنها 
الى شركة أعيان لالجارة واالستثمار 
متهيدا لدراس���ته والبت في جميع 

النقاط الواردة به.
وأكدت املصادر ان اخلطوة التي 
قامت بها »أعيان« تعتبر خطوة رائدة 

على مستوى الش���ركات الكويتية، 
السيما انها تهدف الى الوقوف على 
جميع اخلطط والبرامج لش���ركاتها 
التابعة وم���دى القدرة على حتويل 
تلك األفكار الى واقع ملموس في ظل 
األزمة املالية التي ضربت الكويت منذ 
نهاية 2008 مش���يرة الى ان اهتمام 
جميع الشركات بكيفية إعادة جدولة 
ديونها هو الش���غل الشاغل لها في 
حني ان خطوة »أعيان« قد امتدت إلى 
أبعد من ذلك بعد ان اقتربت بشكل 
كبير م���ن االنتهاء من إعادة جدولة 

ديونها.
وقالت املصادر ان خطوة »أعيان« 
هدفت بشكل رئيسي الى دراسة مدى 
القدرة على اس���تمرارية ش���ركاتها 
التابعة خالل الفترة املقبلة، وأيضا 
القدرة على حتقيق األهداف املستقبلية 
لها وإعادة رسم استراتيجية املجموعة 
وش���ركاتها التابع���ة مب���ا يتوافق 

ومتطلبات املرحلة املقبلة.
من جهة أخرى علمت »األنباء« 
من مصادر ان البنك التجاري وافق 
مؤخ����را على خطة إع����ادة هيكلة 
»أعيان« فيما مازالت باقي البنوك 
احمللية األخرى الدائنة للشركة في 
تفاوض شفهي مع الشركة ومستشار 
عملية إعادة الهيكلة لالستفس����ار 
عن بعض املالحظ����ات حول بنود 

اخلطة.


